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Pajączek II generacji - dźwiękowy korektor wad postawy
 

Cena: 82,00 pln

Opis słownikowy

Producent MED PATENT

Opis produktu
 

Pajączek 2 to świetny sposób na korekcję postawy oraz kształtowanie płaskiego brzucha. Czynnie wzmacnia odpowiednie grupy mięśni
i w ten sposób koryguje garbienie się, asymetrię ramion i wystający brzuch, wymuszając jego napięcie.

Rozmiary:

Rozmiary (obwód w talii): M - 60 - 85 cm, L - 85 - 110 cm.

Właściwości:

- wersja dzwiękowa

- koryguje garbienie się dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kyfozę piersiową)

- wystający brzuch (lordozę lędźwiową)

- asymetrię barków i łopatek

Przeznaczenie:

Dla osób, które chcą mieć prostą sylwetkę i płaski, napięty brzuch.

PAMIĘTAJ! - prawidłowy nawyk postawy i proporcjonalna siła mięśni to gwarancja zdrowia dla Twojego kręgosłupa i profilaktyka
przeciwbólowa!

"Pajączka" zakładamy na plecy w taki sposób aby szelki były lekko napięte, a przy garbieniu wyzwalał się sygnał dźwiękowy. Dla
lepszego efektu korekcji wskazanym jest wydłużanie czasu noszenia "Pajączka" lub skręcanie długości szelek.

Wyrób medyczny

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Pajączek został stworzony przez specjalistę rehabilitacji leczniczej i otrzymał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Pajączek został zarejestrowany jako wyrób medyczny, co świadczy o jego skuteczności w działaniach prozdrowotnych.

 

Parametry

Rozmiar M (0,00 pln), L (0,00 pln)
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są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
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informacje.
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